JOVES DE LES ILLES BALEARS
Situació i expectatives 2010
(I)

A continuació us oferim un informe elaborat per l’Institut Balear de la Joventut i
que recull els resultats d’una investigació, útil a més a més de pràctica, que
ajudarà a conèixer més i millor les diferències i semblances, les expectatives i
els valors dels joves de les Illes Balears, la qual cosa haurà de redundar en
l’encert de les polítiques i accions favorables al bé comú, als joves i als grans.
Degut a la seva extensió, aquest informe s’ha dividit en dues parts. Hi trobareu
la segona part en el número 88 d’aquesta secció.
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INTRODUCCIÓ

I. Objectius i metodologia de la investigació
Quan es parla dels joves, de joventut, quasi mai parlen els joves, quasi sempre són
uns altres els que parlen, els que diuen coses sobre ells. I això no és nou, doncs ja els
grecs parlaven dels seus joves, i no en un to diguéssim cordial: “els joves d’avui en dia
són uns tirans; contradiuen els seus pares, devoren el seu menjar i falten el respecte
als seus mestres”, segons diuen que deia Sòcrates. Ara diuen quelcom semblant els qui
pateixen aquesta “falta de respecte” i altres signes de rebel·lia, els qui posseeixen cert
poder econòmic, la propietat de la vivenda, el treball estable o qualificat o, simplement,
els que no són joves.
En qualsevol cas, la relació entre els joves i la societat establerta, l’ordre dels valors,
la política, és un assumpte que apareix periòdicament en el debat social, en l’opinió
pública. A més a més, s’adverteix que en tots els àmbits de l’Administració hi ha algun
organisme o institució amb competències específiques sobre “joventut”, com és el cas
del que convoca el Concurs al qual ens presentem amb aquesta proposta - document,
l’Institut Balear de la Joventut de la Direcció General de Joventut (Conselleria d’Esports
i Joventut) del Govern de les Illes Balears.
La preocupació pels joves, per tant, es fonamenta en la necessitat d’orientar-los en el
seu “pas” envers el món dels adults, o bé en el raonament que conclou a ajudar-los per
mantenir la societat, el mercat, els valors de cohesió, o bé per a qualsevol altres raons,
avui no és qüestió de voluntat política dels nostres governants, sinó que és tasca institucional, instituïda. I així consta en la Llei 10/2006, del 27 de juliol, integral de la joventut,
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:
«2. Les polítiques de joventut han de perseguir bàsicament:
a) Afavorir la participació activa dels joves en la societat.
b) Fomentar l’associacionisme juvenil.

Joves de les Illes Balears: Situació i expectatives 2010

7

INTRODUCCIÓ

c) Promoure valors de solidaritat, tolerància i cultura de la pau, garantir als joves els
canals i els accessos a la informació i a les tecnologies de la informació i la comunicació, i també protegir-los davant d’informacions i materials perjudicials per al seu
benestar, el seu desenvolupament i la seva integritat i educació.
d) Garantir una educació pública, gratuïta i de qualitat a qualsevol edat i en qualsevol
espai, ja sigui formal o no formal, creant les condicions necessàries per possibilitar
aquest accés a tota la ciutadania.
e) Establir les mesures necessàries de formació i informació en aspectes mediambientals, dirigides a aconseguir un desenvolupament sostenible des de tots els aspectes
de la societat.
f) Promoure, fomentar i garantir les mesures necessàries per a la defensa i el foment
de la llengua i la cultura catalanes, pròpies de les Illes Balears, en tots els àmbits de
la societat, com a característica pròpia i com a instrument d’integració de la població
recent arribada.
g) Fomentar la mobilitat de la joventut entre les illes, amb altres comunitats i ciutats
autònomes i amb Europa fonamentalment.
h) Possibilitar l’emancipació de la joventut i l’autonomia personal dels joves mitjançant
l’accés a una feina i a una vivenda dignes, a una formació i a una educació adequades, a les noves tecnologies i també a fomentar hàbits de vida i d’oci i ocupació del
temps lliure saludables.
i) Impulsar polítiques de promoció de la salut i hàbits saludables entre els joves que
permetin, de la mateixa manera, un major coneixement sobre les conductes de risc
en aquells aspectes que els afecten especialment, com són la sexualitat, les drogodependències i la nutrició.
j) Afavorir la integració social d’aquells col·lectius de joves amb una doble dificultat per
aconseguir-la, prestant una especial atenció als joves immigrats i a les dones joves.
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k) Promoure, fomentar i garantir les mesures necessàries per a la defensa i el foment
de la llengua i la cultura catalanes entre el jovent.»
En aquest context, en el de tasca institucional, és on s’emmarca la investigació de la
Direcció General de Joventut.
Per ser precisos, la investigació sobre “Joves de les Illes Balears 2009” és una consulta
a aquests sobre la seva situació, els seus problemes i demandes. En aquest sentit, es
tracta d’una investigació, o així ho pensem, útil a més a més de pràctica, que ajudarà a
conèixer més i millor les diferències i semblances, les expectatives i els valors dels joves
de les Illes Balears, la qual cosa haurà de redundar en l’encert de les polítiques i accions
favorables al bé comú, als joves i als grans.
La consulta als joves s’ha organitzat segons els següents objectius d’informació:
• Quins són els problemes principals dels joves de les Illes Balears. Aquests problemes,
són específics de balears o són propis dels joves, siguin de la comunitat que siguin?
(Els problemes dels joves de Mallorca poden no ser els mateixos que els de Menorca,
o els d’Eivissa i Formentera, així que es va demanar als joves residents a cada illa.)
• La segona qüestió que hem abordat consisteix a esbrinar fins a quin punt les institucions i organitzacions que treballen per a, envers o amb joves, són conegudes pels
joves de les Illes Balears. Aquest objectiu s’anomena “notorietat” o quants joves (en
quina proporció), coneixen una o altra institució. I perquè no quedi en un assumpte “només de nom”, hem proposat tres situacions, imaginàries però creïbles, en les
quals els joves poden trobar-se, i els hem demanat a on i a qui s’adreçarien per respondre a les demandes que emergeixen en tals situacions.
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• Programes, actuacions, activitats per a o dirigides al jovent balear: quantes en coneixen, en quina proporció hi han participat o s’han beneficiat de les mateixes i, en
aquest cas, com ho valoren. En concret, els programes i actuacions sotmesos a avaluació són o estan relacionats amb l’activitat de l’Institut Balear de la Joventut de la
Direcció General de Joventut.
Vàrem també preguntar per altres programes d’actuació proposats i realitzats per diverses institucions i organismes, perquè els associïn (pel que es coneix o s’imagina),
a uns o altres.
• Molt important és també conèixer quines demandes o necessitats reclamen els joves
de les Illes Balears, quines consideren més importants, en tant que les anomenen, i
de quines no perceben que hi hagi resposta o que aquesta sigui l’adequada.
Els objectius exposats són la guia principal de la consulta, però n’hi ha d’altres que
potser no siguin tan adequats per respondre per mostratge, encara que ens ajuden a
advertir diferències:
• Situació laboral o activitat principal dels joves de les Illes Balears: satisfacció
amb la feina, recerca de treball, estudis o altres.
• Llar d’origen o nova llar: on viuen i (quelcom de) com viuen els joves.
• Relacions setmanals, consum de drogues, associacionisme i (alguns) valors.
• Competència lingüística: coneixement i llengua en què s’expressen els joves segons
els diferents contexts de relació.
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L’informe “Joves de les Illes Balears 2009” és el resultat de les següents fases de
treball:

A. Enquesta joves de les Illes Balears. Situació i expectatives 2010
Univers i àmbit
Població resident a la Comunitat de les Illes Balears d’ambdós sexes d’entre 15 i 29
anys.
(A partir de les dades de Revisió del Padró 2008, l’univers objecte d’estudi és de 218.000,
aproximadament.)

Tècnica
Entrevista telefònica mitjançant qüestionari semiestructurat i assistida per ordinador
(sistema CATI) i amb una durada mitjana de 16 minuts.

Disseny de la mostra
• Grandària:
N= 1000 joves entrevistats.
Suposat mostratge probabilístic, per a un nivell de confiança del 95,5% i p=q, l’error de
mostratge és +3,2 p.p.
• Distribució:
Aproporcional a la població de joves residents a cadascuna de les quatre illes, a saber:
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• Selecció:
Mostreig polietàpic, estratificat per conglomerat, amb selecció aleatòria d’unitats primàries (municipis) i secundàries (llars) a partir de base de dades de telèfons, i selecció
de les unitats últimes mitjançant selecció dels membres de la llar que acompleixin les
quotes de sexe (50%/50%) i edat (33% a cada agrupació etària, 15 a 19; 20 a 24; 25
a 29 anys).

Treball de Camp
El treball de camp es va realitzar segons les pautes habituals:
1.

Aprovació del qüestionari.

2.

Disseny - adequació de la base de dades telefònica i mostreig corresponent.

3.

Programació dels qüestionaris en el sistema CATI.

4.

Curs de formació (“briefing”) als entrevistadors i participants en l’estudi.

5.

Pilotatge de prova per comprovar el funcionament correcte de tot el sistema.

6.

Realització del treball de camp: entre el 26 de setembre i el 5 d’octubre de 2009

7.

Control de camp: transcurs del treball de camp i supervisió de les entrevistes. La
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supervisió del control de qualitat, segons el previst (Pla de qualitat IPSOS Operaciones,
empresa certificada per AENOR).

Codificació i tractament de la informació
• Codificació:
A partir de les respostes anotades a les preguntes obertes sobre motius de, raons de,
altres respostes no previstes, etc., es va elaborar el Pla de Codis. La codificació consisteix en l’aplicació de l’anomenat “llibre de claus” que permet associar un número a la
resposta, de manera que sigui possible el tractament estadístic de la informació.
• Tractament de la informació: Tabulació i anàlisi
A partir dels objectius de la investigació, es va elaborar el Pla d’Anàlisi: definició dels
indicadors, resultats segmentats per a l’anàlisi, actituds o comportaments característics
i rellevants, etc., que es prenen en consideració per construir les taules i els quadres
de resultats.
Prèviament a l’anàlisi final, a l’aplicació de les pautes del Pla d’Anàlisi, es ponderen els
resultats obtinguts en cada estrat en funció del pes efectiu que tenen en la distribució
de la població de joves de les Illes Balears. Al final de tal aplicació sorgeixen els fitxers
d’anàlisi i d’aquests, el conjunt de taules estadístiques a partir de les quals s’elabora
aquest informe de resultats.
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A) Criteri de ponderació de resultats en funció de la població de joves i per illes:

B) Criteri de ponderació de resultats en funció de la distribució de sexe i talls d’edat
En els quadres, taules i gràfics, els resultats reflectits es correspondran amb els “pesos”
poblacionals de cada una de les illes, dels joves de cada illa, i dels grups d’edat i sexe.

B. Exploració qualitativa, “discurs dels joves i sobre els joves”. Els
joves que ajuden a entendre els joves
La segona fase, posterior a la consulta quantitativa, es va fer per aprofundir en els resultats d’aquesta i per explicar-nos alguns d’aquests resultats que, en un abordament
merament quantitatiu, de percentatges i nombres, és insuficient. En suma, vàrem posar
sobre la taula resultats de la consulta que els joves havien d’interpretar.
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La metodologia d’aquesta fase va ser qualitativa: fer parlar i escoltar als joves, amb el
rigor necessari perquè l’anàlisi i interpretació del que s’ha dit permeti concloure sobre
allò particular i propi dels joves de les Illes Balears: què pensen?, com es veuen?, què
esperen?, què exigeixen?, de què es queixen?,...
La tècnica escollida va ser la de grup de discussió (GdD). No ens estendrem sobre el
seu fonament, doncs és conegut; es tracta de reproduir, de fabricar un discurs en un
laboratori (reunió de grup de 8 o 9 persones) que és còpia del que es dóna en l’àmbit
social quotidià, en el mateix segment sociodemogràfic que aquell al que pertanyen els
actuants del grup.
Es varen fer dos grups, ambdós a Palma, durant el mes d’octubre.

Aquest informe de resultats de la investigació…
…respon a les qüestions que varen originar la consulta i es basa en les respostes dels
joves de les Illes Balears, principi i finalitat del treball que exposem a continuació.

Joves de les Illes Balears: Situació i expectatives 2010

15

II. Anàlisi de resultats
		
		
		

ANÀLISI
DE RESULTATS

II. Anàlisi de resultats
Són freqüents els estudis i enquestes que tenen per objecte d’investigació la joventut,
de fet, aquest mateix és, en cert sentit, continuació del realitzat el 2005: «Anàlisi de la
realitat social dels joves a les Illes Balears», de la Direcció General de Joventut (Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears). I en quasi tots aquests
estudis es discuteix sobre la conveniència, el rigor o la fiabilitat del concepte “joventut”,
si bé en tots ells s’acaba per reconèixer l’edat com a una variable determinant, entre
biològica i de calendari o temps social, com a dimensió quasi única de la definició o
delimitació del concepte. Es pertany a la joventut, al col·lectiu dels joves si s’ha nascut
entre tal i tal any.
Nosaltres, encara que conscients dels debats que suscita la qüestió1, ens limitarem a
seguir la pauta que ens orienta, les prescripcions tècniques de la investigació, de manera que “joves de les Illes Balears” serà“el conjunt de persones d’entre 15 i 29 anys
residents -empadronats- a les Illes Balears”.
(Mostra del debat al que apuntem és que, fa només uns anys, en un estudi sobre els mitjans
de comunicació i els joves2, es va delimitar aquest grup, el de joves, com el de 14 a 24 anys.
D’aquesta manera, pel que sabem, és poc menys que evident que en aquest lapsus temporal, no
ha pogut créixer el número de joves fins el punt d’incloure als que tenen entre 25 i 29 anys, tot i
tenint en compte l’observat “envelliment de la joventut”3 .)

Resumint, el conjunt “joves de les Illes Balears”, d’acord amb xifres del Govern de les
Illes Balears i del Padró Municipal, és el següent:

1

Pensem en autors com Pierre Bourdieu (“La jeunesse n’est qu’un mot”), Enrique Martín Criado
(«Juventud», en Diccionario de Ciencias Sociales), Eusebio Megías (“Jóvenes y política”), etc.

2

Elena Rodríguez i José Navarro i Ignacio Megías (2001). Jóvenes y medios de Comunicación.
Balears: FAD - INJUVE.

3

Títol d’article de Gil Calvo, E. Revista INJUVE
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Joves a les Illes Balears

			
Font: Institut Nacional d’Estadística. 2008

Així doncs, aquests més de 218.000 joves residents en el territori de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears són o constitueixen l’objecte d’investigació sociològica i
el subjecte de l’expressió “joventut balear”. Tingui’s en compte des d’aquest moment,
que aquests joves resideixen en quatre illes, la qual cosa ens dóna una idea precisa de
la “dispersió”, i de la “densitat de població jove”, ja que hi ha 44 joves per cada km2
(per terme mitjà) la qual cosa ens indica la “concentració” de necessitats, demandes i
expectatives, així com la diversitat d’aquestes entre els joves balears de, per exemple,
Ciutadella i de Consell.
Assentat el concepte o, si es vol, la categoria de sentit comú, “joves” o “joventut”, no
per això estem exempts de l’obligada reflexió sobre el possible forçament que fem en
posar en el mateix conjunt a un jove aturat, a un mileurista (que fa uns anys consti-
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tuïa un símptoma de l’injust repartiment i que, potser, avui, en plena crisi, es valoraria
com a “desitjable”) i a algú que repeteix per tercera vegada un dels darrers cursos
d’“Administració d’Empreses” i a qui financen a casa un dels màsters que hi ha actualment en el mercat de l’educació. En el cas balear, a més a més, excepte canvis notables,
la indústria del turisme fa que es pugui pensar en treballs temporals que permetin sobreviure durant temporades d’“estació baixa”.
Bé, en qualsevol cas, s’ha d’avançar en el nostre plantejament i explicitar altres premisses teòriques de les quals partim i que limiten la nostra feina, però que possibiliten
també la utilitat dels resultats de la investigació. Val la pena pensar en el perquè de
la investigació, ja que es tracta d’un estudi que reclama l’Administració pública com a
necessari i, per tant, orientat a l’acció política, en el sentit més noble de gestió del que
és comú. Així que l’orientació que ha d’il·lustrar la nostra feina ha d’emmarcar-se en
aquest conèixer per a actuar, en l’aspecte social i en el polític, ja sigui en un treballar els
llaços dels joves amb el compromís social, o sigui en l’elaboració de pautes per aprofundir en missatges “de i per a les Illes Balears”.
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1. Informació estadística prèvia. Joventut i feina
La població de les Illes Balears, segons els padrons municipals s’ha incrementat en deu
anys, del 1999 al 2009, en un 33%, aproximadament, la qual cosa equival a un terç dels
qui residien a Mallorca a finals del segle passat; aquest augment és molt superior al del
conjunt del país, la població a Espanya va créixer al voltant del 15%, el que suposa una
taxa de menys de la meitat que la de les Illes Balears (per cert, Eivissa i Formentera van
tenir un creixement superior al 40%.)
Aquest creixement demogràfic potser, entre els residents, no es nota massa, ja que la
taxa de creixement internacional s’ha mantingut en el 3% o 4% (excepte la corresponent a 2004).
Del milió cent mil residents a les Illes Balears, un de cada cinc (20%) són ciutadans
joves; i d’aquests, el 5% tenen entre 15 i 19 anys, el 6%, entre 20 i 24 anys, i el 9%,
entre 25 i 29 anys. Per descomptat, a aquesta distribució no li és aliè el fenomen immigratori, qüestió d’importància no només quantitativa, com és sabut. En realitat, encara
que amb xifres provisionals, a començaments de l’any 2009, quasi el 22% de la població
balear era de nacionalitat forària, i fa deu anys, aquest percentatge era del 5-6%.
Per tant, les Illes Balears han crescut molt i la seva població s’ha diversificat segons la
seva procedència: aquest és el nostre primer apunt que ha de servir de context de la
consulta als joves illencs. Per suposat, tant o més important que la realitat demogràfica
ho és la valoració socioeconòmica del moment: “estem en crisi” i això afecta als valors
i les expectatives de joves i grans. A més a més, les taxes d’atur assolides a Espanya, i
a les Illes Balears, en els darrers trimestres de 2009, ens porten a pensar sobre la conveniència de fer determinades comparacions amb, per exemple, la situació de fa quatre
o cinc anys. Sigui com sigui, heus aquí el context en format gràfic:
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Gràfic 1. Població de les Illes Balears:
Nacionalitat, feina i atur en els anys 1999, 2005 i 2009
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Una altra informació clau, com després mostrarem, consisteix en l’activitat principal o
situació laboral. Així, referit a joves, o més concretament a joves en edat de possible
activitat econòmica, d’entre 16 i 29 anys, 198.000 (segons INE), la situació a les Illes
Balears és aquesta:

				

				
Font: Injuve. EPA 1r.i 2n. trimestre 2009

I, segons resultats de la consulta “Joves de les Illes Balears 2009”, els joves que tenen
com a situació-activitat principal el treball, amb ocupació, suposen el 43-44% del total
consultat; si afegim els qui es classifiquen com a estudiants que treballen en el moment
de la consulta, el percentatge d’ocupats puja al 58%, xifra similar a la que hem llegit
en el quadre anterior (1r. trimestre EPA. INE). És necessari advertir, no obstant això,
la coincidència de la inadequació de pretendre elaborar i “assentar” comportaments i
situacions d’un col·lectiu a partir d’una consulta com la realitzada, és a dir, a partir de
l’estudi “Joves de les Illes Balears 2009” no es pot concloure quants aturats hi ha entre
els joves o quants cerquen feina per primera vegada, per exemple, ja que, per això hi
ha l’“atur registrat” o l’exhaustiva i rigorosa consulta de l’INE.
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Exposat tot això, no ens resistim a la comparació de resultats sobre l’activitat principal
dels joves el setembre de 2009, amb l’estudi mencionat de 2005. Heus aquí resultats
de la consulta 2009.

C.1.1. Activitat principal dels joves de les Illes Balears segons illes
% verticals

L’estructura de la població jove en relació amb l’activitat, i referida a setembre de 2009,
per ser rigorosos, no és comparable amb d’altres referides a altres períodes, ja que
l’estacionalitat afecta decisivament en l’ocupació, molt més a les Illes Balears on la indústria turística és clau en la seva economia.
Potser el rellevant es troba en que, sota la hipòtesi: “a setembre hi ha més ocupats que
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en el primer trimestre de l’any”, s’ha de concloure que l’atur ha crescut, entre els joves
de les Illes Balears:
• Segons l’EPA-1r. TRI 2009, dels 16 als 29 anys, hi ha un 12% a l’atur, i segons la
nostra consulta, a finals de setembre, entre els de 15 i 29 anys, un 16%. (I en l’estudi
2005, referit a gener 2005, el percentatge d’atur-cerquen feina, es va xifrar al voltant
del 10%.).
I vegem aquesta distribució “activitat principal” respecte a les altres variables estructurants, el sexe i el grup d’edat:

C.1.2. Activitat principal dels joves de les Illes Balears, segons sexe
i edat
% verticals
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Així, l’augment de l’atur juvenil constatat és la creu d’una realitat indesitjable, però
també podem parlar de “cara”: la taxa d’activitat entre dones joves és semblant a la
dels homes joves.
Aquest fenomen no es va advertir el 2005, així que, podem concloure:
• Nois i noies de les Illes Balears, el 2009, i respecte a la situació laboral, a l’activitat
principal, es troben en igualtat; encara que el moment pot considerar-se crític per a
tots dos, no hi ha diferències.
Per suposat, condiciona l’entrada al mercat laboral: els més joves, en formació, els que
estan al voltant dels 20 anys, 3 a 2, actius i en formació, respectivament, i els grans, en
el món del treball o altre cop cercant feina.
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Gràfic 2.
Activitats principals dels joves de les Illes Balears (1/2)
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Gràfic 2.
Activitats principals dels joves de les Illes Balears (2/2)
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I els estudis dels joves balears, al 2009? Heus aquí els resultats:

C.2.1. Estudis reglats dels joves de les Illes Balears segons illes
% verticals

Segons aquests resultats, els joves amb estudis universitaris són més avui, 2009, que
fa quatre anys, 2005 (segons l’Estudi sociològic), però en proporció molt semblant a la
que assenyala l’Institut Balear de la Joventut1, 21% en la nostra consulta balear i 22%
en el conjunt del país.
Les diferències entre illes, en matèria d’estudis acabats, segons la consulta 2009, no són
rellevants en termes estadístics. Tanmateix, sí apreciem diferències entre noies i nois;
vegem el següent quadre:

1

Estudi Injuve, EJ133. 2008.
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C.2.2. Estudis reglats dels joves de les Illes Balears segons sexe i
edat
% verticals

Ignorem quin pot ser el conjunt de factors que influeixen en la més que notable diferència, entre la formació reglada assolida per les noies i els nois, a les Balears 2009; aquest
fenomen ja es podia apreciar fa quatre anys, així com l’any passat en tot el territori
espanyol:
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Gràfic 3.
Estudis reglats finalitzats. Joves de les Illes Balears 2009 (1/2)
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Gràfic 3.
Estudis reglats finalitzats. Joves de les Illes Balears 2009 (2/2)

Joves balears
21

73

Universitaris

Secundaris

Primaris

Secundaris

16

Primaris
Universitaris

15

17

20

36

91
79

76

67

61

9

7

15-19 anys

20-24 anys

3

7

5

25-29 anys

Joves de les Illes Balears: Situació i expectatives 2010

31

ANÀLISI
DE RESULTATS

2. A casa o a casa seva: amb qui viuen els joves de les Illes
Balears?
En una recent investigació1 es comparen quatre societats que se suposen característiques d’altres models culturals i socials per assolir l’edat adulta, el socialdemòcrata (Dinamarca), el lliberal (Gran Bretanya), el conservador (França) i el Mediterrani (Espanya).
Al marge de les suggerents denominacions, si bé, pel que respecte a la d’Espanya queda exclosa d’“intencionalitat política”, val la pena constatar el que los joves espanyols,
inscrits en una societat “familiarista”, esperen a tenir les condicions necessàries per
construir una nova llar abans d’abandonar el d’origen, com molt bé sintetitza l’autora
de l’estudi, “D’una casa a una altra”, sense períodes o intermedis de vida por així dirho, autònoma. Es diu “els itineraris familiars de la majoria dels joves espanyols sobten
per la seva simplicitat i linealitat. Aquesta lògica d’instal·lació matrimonial legitima el
manteniment d’una cohabitació familiar fins i tot després de tenir una feina remunerada; existeixen múltiples matisos en funció dels nivells socials i els aspectes sexuals i
generacionals” (pàg. 30 de “Fer-se Adult”).
Doncs bé, els joves balears són o es mostren coherents amb aquest model “familiarista”,
igual avui que fa quatre anys, o en proporció similar:
Abans de fer comparacions i d’exposar resultats, és necessari enunciar la pregunta base
d’aquest apartat, a saber:
«Vius amb la teva família d’origen o en una nova llar, de forma autònoma?»

És obvi que en aquesta pregunta s’imbriquen conceptes com a llar-hàbitat físic (vivenda
principal habitual) i llar-relació (o estructura del minigrup familiar o altre).
1

FER-SE ADULT: Sociologia comparada de joventut a Europa. Cécile Van de Velde. Secretaria de Joventut.
Generalitat de Catalunya. Setembre 2008.
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Per tant, les comparacions que farem amb d’altres dades, d’altres fonts, s’han de prendre a títol indicatiu, no més.
Esquemàticament, aquesta és la situació:

Si pensem en que el 20% dels consultats no són o estan solters, que viuen en parella,
estan casats, hem de concloure que allò “d’una a altra casa”, en termes familiaristes,
s’acompleix entre els balears, doncs, com a màxim, estaríem parlant d’un 10% de joves
que no viuen amb la seva família d’origen ni n’han “formalitzat” una altra de nova. (Per
cert, aquests resultats són molt semblants als que es varen donar en l’estudi sociològic
del 2005: 68% vivien,  a o amb la família d’origen.)
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C.3.1. Família d’origen o nova llar dels joves de les Illes Balears,
segons illes
% verticals

A les Illes Balears, de l’ordre d’uns quatre o cinc mil joves gaudeixen de l’anomenada
renta bàsica emancipació (per lloguer de vivenda), la qual cosa suposa varis punts percentuals però quasi inapreciables en les xifres que toquem. El model espanyol, descrit
més amunt, caracteritzat per aquest “de casa a casa”, també s’acompleix a les Balears,
doncs el percentatge de joves que viuen fora de casa no arriba al de joves amb feina, és
cert que de la “qualitat” de la feina encara no hem dit res, i és un assumpte important.
Observis, a més a més, que hi ha diferències entre joves menorquins i els d’Eivissa (o
Formentera) quant a proporció de joves amb nova llar; ignorem si, en efecte, són o es
comporten de forma menys ajustada al que hem dit abans quant a Menorca i, en especial, per què pot passar això, si és o no pauta.
Aquests són els resultats segons sexe i edat:
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C.3.2. Família d’origen o nova llar dels joves de les Illes Balears,
segons sexe i edat
% verticals

I de nou las noies guanyen als nois, aquesta vegada, en la proporció de generadors de
nova llar: els nois es queden més a casa que les noies, i no és que no surtin, sinó que
no se’n van de forma autònoma o es casen o emparellen una mica més tard que les
noies.
Per suposat, la variable “edat” és determinant, amb ella creix la generació de noves
llars, però el que sorprèn (o no tant) és que quasi la meitat dels qui tenen entre 25 i
29 anys encara no han marxat de casa dels seus pares, i el que és encara més notable
és que no tenen pactat el pagament o sustentació de l’economia de la llar. (Com va dir
aquell, “¿i perquè hauria de marxar de casa dels meus pares?”, quan se li va preguntar
pels motius per sortir de la família d’origen.)
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Gràfic 4.
Viure en família d’origen o a nova llar (1/2)
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Gràfic 4.
Viure en família d’origen o a nova llar (2/2)
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3. Els joves de les Illes Balears i l’ocupació
Ja sabem que el 43% dels joves de les Illes Balears consultats tenen feina i que aquesta
ocupació constitueix la seva activitat principal. Tanmateix, no hem descrit el tipus de
feina ni la satisfacció amb la mateixa. Tampoc s’ha vist la recerca de feina per part dels
qui es declaren en atur (un 16%), que, recordi’s, en proporció de quasi nou de cada deu,
són aturats amb treball anterior.
Si així es vol, tenir opcions a disposar de feina i treball remunerat no només és font
d’ingressos sinó també d’identitats; per exemple, si treballen, ja no ens interessa massa
l’edat, dintre del conjunt de joves, doncs el treball, en aquest sentit, iguala. Però això
que pot ser cert i de fàcil comprovació, requereix matisos, doncs no totes les feines obtenen bones qualificacions per part dels qui les ocupen, fins i tot en temps crítics com
aquests que ens envolten.
En el següent esquema s’exposen els resultats globals que matisarem a continuació:
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Per valorar en el seu terme just la precarietat laboral (o contracte no indefinit) entre els
joves de les Illes Balears amb feina, aquesta és molt superior a la del conjunt d’ocupats
avui a Espanya (referència clau: EPA 2n. TRI, d’INE. 2009) i seria necessària una investigació ad hoc. No obstant, aquí queda com a apunt: quasi la meitat dels assalariats
joves de les Illes Balears tenen un contracte de treball diferent a l’“indefinit”.
Per terme mig, la setmana laboral dels joves balears és de 40 hores (una mica més
a Eivissa que a les altres illes, segons declaracions respectives). Ara bé, el 33% dels
ocupats fa menys de 40 hores a la setmana, i el 23% diu fer-ne més de 40. Ignorem si
aquestes hores són o no massa, en opinió dels joves, però ens inclinarem a considerarles com les “justes”, ja que la major part estan satisfets amb la jornada-torn laboral, el
51% dels ocupats dóna entre 8 i 10 (en una escala de satisfacció que va de 0 a 10) i el
60%, la mateixa però respecte a les hores de feina.
En conjunt, podem ressaltar que els joves amb feina estan satisfets: tres de cada cinc
es col·loquen en puntuacions màximes, 8, 9 o 10 (sobre un màxim de 10).

C.4.1. Joves de les Illes Balears amb feina: característiques de la
seva feina segons illes
% verticals
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Sense més rigor que la diferència amb el conjunt d’“ocupats”, observem que les noies
(més assalariades encara) treballen menys hores que els nois, o bé no es consideren
com a especialment treballadores o bé treballen menys hores, en efecte, que els nois,
encara que, la veritat, segons aquesta última hipòtesi, haurien de mostrar una mica
més de satisfacció amb “hores de feina”, i no és així, ambdós col·lectius mostren similar
nivell o grau de satisfacció.
Un de cada quatre treballadors diu que, “per arribar a fi de mes”, l’han d’ajudar, més
en el cas de les noies que dels nois, de manera que, segons prejutgem, o la jornada
d’aquests és més llarga que la d’elles, o que està en major sintonia amb les dades del
mercat laboral, que els ingressos de les noies, el salari sigui quelcom menys que el dels
nois (ni una cosa ni l’altra podem afirmar amb rigor. Estimem convenient i necessari,
en pro del mandat d’igualtat entre les persones, una investigació que detecti, si hi fos,
discriminació: cobrar menys pel mateix treball - feina.)

C.4.2. Joves de les Illes Balears amb feina: característiques de la
seva feina, segons sexe i edat
% verticals

Joves de les Illes Balears: Situació i expectatives 2010

42

ANÀLISI
DE RESULTATS

Quant a la satisfacció amb alguns components del treball, en conjunt, els més satisfets
són els més joves d’entre els joves, però s’ha d’advertir que són tan pocs els consultats
(1% del total), que és arriscat fer afirmacions sobre ells.
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Sí que apreciem una notable diferència entre els joves de 20-24 anys i els de 25-29
anys, respecte a les seves respectives feines. En ingressos, estabilitat, carrera professional i condicions de treball, la satisfacció és similar en ambdós subconjunts, però en
jornada, hores de feina i adequació a la formació, els de “mitjana joventut” es manifesten menys satisfets que els “majors joves”: el per què és així ho ignorem, encara que
podem fer conjetures relacionades amb l’antiguitat d’entrada en el mercat laboral, estat
civil, nins - fills, etc.
Per curiositat, val la pena observar que, entre els qui viuen a casa i els qui viuen a casa
“seva”, ocupats amb hores-setmana quasi iguals, en general, aquests darrers estan més
satisfets en tots i cadascun dels components de la seva feina i, en especial, en “jornadatorn laboral” i en “hores de treball”, així que no podem concloure altra cosa que la satisfacció amb el treball millora amb l’experiència laboral o amb l’edat. O influeix l’estat
civil?: treballen les mateixes hores, de mitjana, els solters que els casats, però són els
casats els que major satisfacció mostren amb la seva feina.
Dels 43 (de cent) joves que treballen, 7 cerquen feina, el que prova la major de les insatisfaccions o carències: entre el 14 i el 18% dels joves ocupats constitueix el conjunt
dels que, pels motius que siguin, aspiren a una nova feina. Per altra banda, 16 (de cent
joves) declara com a situació principal “cerquem feina” (2, per primer cop, i 14 amb
experiència laboral).
Crisi econòmica, pèrdua de llocs de treball, manca de confiança en la marxa de l’economia,
decreixement del número de turistes i visitants, etc., són expressions que repercuteixen
en el mateix fenomen: dificultat de trobar feina, i encara més, de trobar la feina adequada. A aquests 23 joves (23%) que cerquen feina els hem demanat pels mitjans de
recerca, per les hores disponibles o preferides per treballar la jornada, així com el temps
de contractació desitjat i, al final, sí acceptarien una feina “no relacionada amb la seva
formació acadèmica o experiència laboral”.
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En el següent quadre podem llegir els resultats a aquestes qüestions, les respostes dels
aturats i dels ocupats que cerquen feina:

C.5.1. Joves de les Illes Balears que cerquen feina: vies i expectatives, segons illes
% verticals
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Potser sorprengui als qui no són tan joves, com els consultats, que la major part dels
que cerquen feina ho fan a través o per mitjà d’Internet, però no hauria d’haver-hi motiu per a aquesta reacció, ja que: el ¡87% dels aturats que cerquen feina tenen, a casa
seva, accés a Internet des del seu ordinador!
Per terme mitjà es mencionen més de dues vies. La principal és la dels mitjans de comunicació, els d’estructura “horitzontal” (xarxa-Internet) i els que més, les altres vies,
les tradicionals.
També és important el “servei” de les diferents administracions; la borsa de treball del
Govern, d’IB-Jove, és rellevant, ja que l’anomenen quasi un de cada cinc, encara que,
en aquest sentit, seria exigible encara més “reconeixement” o menció, ja que això indicaria nivell de servei i presència institucional de l’Institut Balear de la Joventut entre els
joves però a aquesta qüestió ens dedicarem en una altra part de l’informe.
És interessant remarcar que tots els que cerquen feina no tenen la mateixa preferència
o conveniència, de manera que, per exemple, el contracte indefinit de dos o més anys
és preferit per tres de cada quatre consultats que cerquen feina (i el mateix, entre els
que es troben a l’atur). I també passa que quasi el 30% dels que cerquen feina no acceptarien una feina inadequada quant a formació i experiència; en aquest sentit la clau
està en els estudis del jove que cerca feina:
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C.5.2. Joves de les Illes Balears amb feina: característiques de la
seva feina, segons sexe i edat
% verticals

Per finalitzar aquest recorregut, sobre els joves de les Illes Balears empleats i els que
cerquen feina, parlarem dels que estan estudiant com a activitat-situació principal; hem
de tenir en compte que la variable estudis-formació és clau a i per a la feina, doncs, de
fet, entre uns i altres hi ha diferències, entre la situació d’uns i altres.
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C.6. Joves de les Illes Balears. Formació, segons situació principal
											

% verticals

És arriscada l’afirmació, però tot apunta a que els que treballen, els que tenen feina
avui, varen assolir o estan en un nivell d’estudis major que els que cerquen feina, si bé
és cert que aquests darrers són una mica més joves que els altres.
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Vegem aquests mateixos resultats però per al conjunt dels joves de les Illes Balears,
segons les variables que hem considerat estructurants: illes, sexe i edat

C.7.1. Joves de les Illes Balears. Formació en marxa o finalitzada,
segons illes
       % verticals
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Tal i com podem apreciar, i això té conseqüències quant a demandes, necessitats i problemes dels joves, els de Mallorca han estudiat, o ho estan fent, en major proporció que
la resta d’estudiants de tercer grau. Tanmateix, els joves de les altres illes, en major
proporció, han fet cursos de formació ocupacional, laboral. En suma, l’oferta ajuda a la
demanda, si hi ha a prop opcions d’estudis, això facilita el fer-los.

C.7.2. Joves de les Illes Balears. Formació en marxa o finalitzada,
segons sexe i edat
          % verticals

Les noies de les Illes Balears tenen, o estan en procés, estudis de major nivell, per terme mig, que els nois: hi ha més universitàries que universitaris.
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Gràfic 5.
Síntesi gràfica d’ocupació
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4. Alguns hàbits i pràctiques dels joves de les Illes Balears
En aquest apartat comentarem resultats referits a pràctiques com el consum de tòxics,
els hàbits preventius en les relacions sexuals o l’associacionisme dels joves de les Illes
Balears, a més a més de la lectura de premsa i la condició de conductor automobilista,
així com la de l’“internauta”.
S’ha de ser conscient de que la informació sobre alguns comportaments, obtinguda a
través de l’enquesta (declaració en context entrevista), té les seves limitacions i, per
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tant, la prudència alhora d’elaborar conclusions i comparacions ha de ser la regla. Així,
exposem resultats i els comparem amb els obtinguts en altres consultes, quan això sigui
possible i rellevant.
Abans de tal exposició val la pena mostrar la resposta a una pregunta que pretenia
agrupar als joves de les Illes Balears en funció de la seva afició a la festa o al treball i
l’estudi. Cert que aquesta pregunta és una mica ingènua, però pot resultar interessant;
vegem:

Allò més senzill, segons interpretem, és contestar que és la frase ‘C’ del quadre anterior
la que millor identifica qualsevol preferència o valor, que s’és treballador, quan s’ha de
treballar, i que se surt de festa, quan s’ha de fer: de fet, la major part escullen aquesta
frase com la de major identificació.
La “marxa”, els “marxosos”, constitueixen un col·lectiu de l’ordre de 5-7% dels joves,
amb especial incidència entre els més joves (11%), en concret, joves adolescents ho-
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mes (15%). Per contra, als qui no agraden ni les festes ni els excessos, són un conjunt
d’entre el 12% i el 16% dels joves, més “nombrós” que l’anterior i compost especialment per dones (15%), més  concretament, per dones joves de 20 a 24 anys (18%).
Tenim alguns dubtes sobre com qualificar aquesta pregunta, ja que encara que estàvem temptats a fer-ho en el calaix dels valors o preferències i maneres de ser i estar,
resulta que no, que hi ha indicis més que creïbles que, en funció de com et vagi, així
t’identifiques amb una o altra frase - estereotip: no hi ha cap “marxós” entre els aturats,
ni entre els casats, ni entre els qui viuen en una “nova llar” o tenen fills. Per tant, la festa
té la seva edat, avui com ahir. I això ens ha de servir per valorar alguns resultats dels
que s’exposen a continuació.

4.1. Beure, fumar i altres drogues
D’acord amb la pregunta sobre consum d’algunes substàncies tòxiques, amb referència temporal dels últims 12 mesos”, els resultats obtinguts en aquesta consulta poden
comparar-se amb els que reflecteix l’informe de l’Observatorio Español sobre Drogas
(OED) referit a 2005 i al total població de 15 a 34 anys. Vegem:
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En principi, podem pensar que la prevalença del consum de substàncies tòxiques entre
els joves de les Illes Balears és, en general, menor que la detectada fa quatre anys entre els joves espanyols. Segurament, també el tabac, una de les drogues millor acceptades per la comunitat, pot servir-nos de referència per avaluar la resposta dels joves
illencs.
Segons l’Enquesta Nacional de Salut de 2006 (INE), el 27% dels joves de 16 a 24 anys
eren fumadors diaris, mentre que en la consulta feta, el percentatge dels qui es declaren
fumadors habituals és del 23%. Podem convenir que per molt tolerants que siguem amb
els nostres hàbits, inclosos els tòxics, resulta difícil enganyar-se davant la qüestió de si
som o no fumadors, si ens considerem “consumidors habituals o freqüents de (…)”, que
és tal i com s’ha fet la pregunta en la nostra consulta i, sota aquesta convicció, s’ha de
tenir en compte que els joves de les Illes Balears són igual o menys fumadors que el
conjunt dels joves espanyols (segons la comparació amb les dades de l’INE).
Si l’eina “enquesta” és definitiva en la quantificació de fumadors habituals, entre el 25
i el 31% dels joves de les Illes Balears es consideren consumidors habituals de tabac
(proporció molt allunyada de l’obtinguda a l’enquesta 2005,  en la que un 42,4% dels
joves declararen “consumir tabac habitualment”).
Més difícil resulta la comparació respecte al consum d’alcohol o de begudes alcohòliques,
i encara més el d’altres substàncies (sobretot pensant que la nostra consulta no va ser
ad hoc sobre aquest important assumpte). Així que ens limitarem a exposar resultats:
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C.8.1. Joves balears: consum d’algunes substàncies, segons illes
% verticals

D’aquests “percentatges” es poden extraure algunes conclusions que ens han d’ajudar
a tenir una visió més precisa de la situació dels joves de les Illes Balears. Així, per
exemple, el consum habitual de haixix, marihuana o cànnabis no arriba al 7% dels joves
(proporció molt allunyada de la que es va donar fa quatre anys, al 2005). I no podem
afirmar que, estadísticament, siguin diferents les prevalences en el consum dels joves
segons siguin d’una illa o d’una altra.
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C.8.2. Joves de les Illes Balears: consum d’algunes substàncies,
segons sexe i edat
% verticals

Quant al consum de tabac, tal i com ho hem avaluat, no s’aprecien diferències entre els
nois i les noies, la qual cosa, sens dubte, és una mala notícia, si es compara amb el consum d’altres substàncies en les que les noies es mostren o es consideren, molt menys
habituals d’aquelles altres substàncies. “Fumen tant elles com ells”, deien els avis, i
sembla ser que així és. Per una altra banda, a partir dels vint anys el tabaquisme acon-
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segueix l’arrelament entre quasi un terç dels joves, el que fa retrocedir l’expectativa de
rebaixar radicalment aquest hàbit. Ens preguntem: què fa que es dupliqui la prevalença
de fumadors en el segon tram d’edat dels joves de les Illes Balears?
L’alcohol també experimenta un notable èxit amb l’edat, podríem dir que constitueix
un element del ritual de pas dels adolescents a la consideració de “grans”. Però no hem
de pensar que, en aquest aspecte, les noies són diferents, o sí: ho són les més grans,
però no les joves. Encara que les bases consultades redueixin la fiabilitat de les nostres
consideracions, val la pena exposar la sèrie nois-edats i noies-edats, davant el consum
d’algunes substàncies:
%

Per tant, dos fenòmens o pautes que, de ser adequades per explicar el que passa amb
els joves i aquestes substàncies, són rellevants per orientar actuacions preventives o
dissuasòries: el consum de tabac és més típic avui, de noies adolescents que de nois,
però a partir dels 20 anys les noies l’abandonen; l’alcohol, entre 15 i 24 anys, tant elles
como ells, però, també a partir d’aquests mateixos vint anys, “cau” el consum, l’hàbit
s’abandona, i la resta de substàncies, típicament “de nois”.
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Gràfic 6.
Consum de substàncies tòxiques (segons illes) (1/2)
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Gràfic 6.
Consum de substàncies tòxiques (segons illes) (2/2)
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4.2. Ús de mètodes anticonceptius o de prevenció en relacions
sexuals
Aquest tipus de qüestions traspassa el límit dels temes habituals sobre els que hi caben
respostes més o menys “neutres”, que no impliquen ni compliquen, és a dir, no és el
mateix declarar la freqüència de consum de pasta en els àpats que la d’una substància
il·legal en el mercat, o no suposa el mateix per a un noi parlar de les seves relacions
sexuals que de les seves assignatures preferides. Ara bé, dit això, podem afirmar que
habitualment és més fàcil respondre a un estrany, per telèfon, sobre qüestions “íntimes”
que a alguns ‘íntims’ que ens facin preguntes d’aquest caire, de fet, davant la pregunta
“¿… quin mètode vas utilitzar la darrera vegada que vas mantenir relacions sexuals?”,
¡només un de cada vint consultats ha donat la callada per resposta!
Admetent doncs, que aquestes qüestions estan afectades per un marge d’error derivat
de la mostra (fracció mostral i marge de seguretat) i d’altre conseqüent amb valors,
creences i conveniències (sense “estadística” que ho avaluï), ens trobem amb els següents resultats:
% verticals
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Aquests resultats, referits al 2009, si volem comparar-los amb l’estudi de fa quatre
anys, necessiten alguna consideració prèvia, ja que, per telèfon, pràcticament tots han
contestat la pregunta, mentre que fa quatre anys només el 54% va acceptar parlar
d’aquest assumpte, menys encara que entre els joves espanyols (InJuve 2004), que van
acceptar aquestes preguntes en un 67% dels casos, i és que s’ha de tenir en compte que
en aquests darrers casos les entrevistes es van fer “cara a cara” i no telefònicament.
Curiosament, encara descomptant al qui no vol parlar dels seus mètodes, els resultats
del 2005 i del 2009 s’assemblen una mica, així que farem l’exercici de comparar-los.

Així doncs, d’admetre la comparació, podem concloure que, entre els joves que mantenen relacions sexuals, l’ús d’algun mètode anticonceptiu o preventiu s’ha incrementat i
es mantenen els mètodes, 1 a 2,7, anovulatori i condó, respectivament.
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Per altra banda, s’observa que, com era previsible, els resultats no s’alteren segons
parlem de joves d’una o altra illa. Sí canvien segons si són joves més o menys joves:

C.9.2. Joves de les Illes Balears: mètodes preventius segons sexe i
edat
% verticals

En efecte, les noies es casen una mica abans que els nois, a edats una mica més joves,
de fet, dels 25 als 29 anys, el 30% d’ells estan casats o viuen en parella, mentre que
són més del 44% d’elles les que tenen tal estatus civil.
Com es pot apreciar, les respostes a la pregunta sumen més de cent per cent, i això és
degut a que en aquest acte més recent que contesta, pot respondre no un, sinó varis
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mètodes que, per cert, no sempre es coneixen, d’aquí que la pastilla anticonceptiva
l’haguem infravalorat. Està clar, per tant, que un exhaustiu coneixement d’aquestes
pràctiques reclama un altre mètode que no només el d’una sola pregunta sobre mètodes anticonceptius o preventius utilitzats en l’ocasió més recent de relacions sexuals.
Passem a un altre assumpte…

4.3. Associacionisme dels joves de les Illes Balears
Segons hem pogut constatar, el 46% dels joves de les Illes Balears són membres, socis
o col·laboradors d’alguna de les associacions per les que hem demanat: esportives/
d’oci, ONGs, professionals o similars, culturals o partits polítics. Aquest percentatge és
superior al que donà l’INJUVE al 2005 per al conjunt dels joves espanyols, i molt més
encara que el que va donar l’“Estudi Sociològic: Joves de les Illes Balears, 2005”, 37%
i 26% (inclosa la pertinença passada). És molt probable que ens encarem al problema
“de nom i concepte”, això és: que quan parlem de pertinença, sona a compromís, a
horari i a obligació, i això no és el mateix que “membre, soci o col·laborador”, que és el
que hem demanat en aquest 2009.
Així, doncs, considerem més encertat exposar les dades del 2009 que divagar sobre el
significat i vivència de les paraules:
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C.10.1. Joves de les Illes Balears: associacionisme segons illes
% verticals

Pel que podem apreciar, els menorquins participen més i en major proporció en associacions esportives/d’oci; en la resta de tipus d’ associacions, la proporció de joves segons
una o altra illa és molt semblant.
Quant a les possibles diferències entre nois i noies, o segons edats, com es veu en el
quadre que segueix, podem afirmar que: a) les noies són igual o més “associatives”
que els nois, a excepció del tipus “esportiu”; b) l’associacionisme no esportiu creix, o es
manté amb l’edat, a partir dels vint anys, lògic si passem a sindicats o organitzacions
professionals, però no tan previsible si pensem en ONGs, partits o associacions culturals. Vegem:
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C.10.2. Joves de les Illes Balears: associacionisme segons sexe i
edat
                    % verticals

			

Gràfic 7.
Associacionisme joves de les Illes Balears (1/2)
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Gràfic 7.
Associacionisme joves de les Illes Balears (2/2)
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4.4. Premsa diària entre els joves de les Illes Balears
El 80% dels joves de les Illes Balears llegeix premsa a diari, ja sigui en paper o en
pantalla; en menor proporció les noies que els nois, però per efecte i “pes” dels diaris
esportius (29%, nois; 4%, noies).
No es tracta de fer aquí un estudi general de mitjans, d’audiència o lectura, però estan
clares les posicions i territoris de les capçaleres, així:
• A Mallorca, “Última hora” encapçala el rànking, seguit del “Diario de Mallorca” i d’“El
Mundo/Día de Baleares”.
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• A Menorca, “Diario de Menorca” guanya a tots; només “Última hora” es mencionat
amb certa freqüència.
• I a Eivissa-Formentera, “Diario de Eivissa” fa el mateix que el de Menorca en un àmbit, més encara.
Vegem els resultats en els següents quadres:

C.11.1. Joves de les Illes Balears: lectura de premsa diària, avui/
ahir, segons illes
% verticals
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C.11.2. Joves de les Illes Balears: lectura de premsa diària, avui/
ahir, segons sexe i edat
% verticals

4.5.

Ordinador, Internet i cotxe
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4.5. Ordinador, Internet i cotxe
La lectura del diari, en suport paper, ha donat lloc a la consulta en les edicions digitals de
les diferents capçaleres, la qual cosa explica l’elevat percentatge de joves que llegeixen
premsa a diari.
D’aquestes qüestions, volem destacar el que és evident: que tots, més del 90%, tenen
accés a Internet, i la major part, quan tenen edat, són automobilistes. Ambdós resultats tenen conseqüències importants, tant en les formes de relació social, com en els
problemes i demandes dels joves. Com és normal, avui, no hi ha diferència entre nois
i noies.

C.12.1. Joves de les Illes Balears: ordinador, Internet i cotxe segons
illes
% verticals
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C.12.2. Joves de les Illes Balears: ordinador, Internet i cotxe segons
sexe i edat
% verticals

Gràfic 8.
Joves de les Illes Balears: ordinador, Internet i cotxe (1/2)
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Gràfic 8.
Joves de les Illes Balears: ordinador, Internet i cotxe (2/2)
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5. Coneixement i pràctica del català entre els joves de les Illes
Balears
La qüestió, en teoria, és molt senzilla, però no així a la pràctica, doncs hi ha gent que
no accepta de bon grat anomenar “català” al mallorquí o al menorquí. De fet, nascuts a
les Illes Balears, fins a un 10%, diu que parla a casa seva en una altra llengua que no és
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ni castellà ni català i, segons prejutgem, poden ser les llengües locals. Però, en veritat,
aquest fenomen no va ser previst en la consulta i, per tant, ignorem a quins altres idiomes o llengües es refereixen i si n’hi ha algun més que l’alemany, el francès o l’anglès.
El cert és que el 70% dels joves escriuen bé o molt bé en català i, per suposat el llegeixen, el parlen i l’entenen. En conjunt, el 75% el parla bé o molt bé. Si admetem que,
a tots els efectes, el català inclou les altres denominacions del català de les Illes Balears,
ens trobem amb que:

És a dir, encara que hi ha notables diferències entre illes, el castellà “guanya” al català
quant a usuaris joves, si bé s’ha de tenir en compte que, dels consultats, el 25% ha
nascut fora de les Illes Balears, a altres parts d’Espanya (un 13%) o a altres països (un
12%).
De les illes, Menorca és de llengua catalana en major proporció, per davant de la castellana; i Eivissa-Formentera és la més “castellanitzada”, si se’ns permet l’expressió. Sigui
com sigui, tanmateix, tant pel que fa referència a entendre com a parlar, el coneixement
és massiu entre els joves de les altres zones o illes. Fins i tot la lectura en català és també pràctica possible per a una porció similar de joves a cadascuna de les illes. Vegem els
resultats comentats en quadres següents:
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